Класиране на резервен списък от одобрени кандидати по проект BG051PO001 – 6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България”, подали документи за кандидатстване
с краен срок 10.06.2014 г.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 , съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз.
Инвестира във вашето бъдеще!

Вх. №

Имена по документ
за самоличност

Критерий 1:
Придобита
професионална
квалификация
"лекар"

Специализант по

Критерий 2:
Договор за обучение на място, финансирано от друг източник
или на място срещу заплащане (договорът на място срещу
заплащане следва да е сключен преди 07.07.2012г. или да е на
място срещу заплащане, определено за 2012г.)

Наименование на
доставчика на
здравни услуги работодател

Отговаря ли на
критериите по проекта
(ако не, се посочват
причините)

НВЛБ 83/28.05.2014г.

детска
Елисавета Станкова
пневмология и
Станкова-Хаджиева
фтизиатрия

да

да

финанрано от друг
източник

служ.бел.2584/28.05.20
14г.МУ-София,УМБАЛ
Александровска

да

НВЛБ 84/28.05.2014г.

Павел Александров акушерство и
Павлов
гинекология

да

да

финансирано от друг
източник

ДС/125/07.03.2014г. МУСофия, I САГБАЛ
Св.София

да

Забележка

Вх. №

Имена по документ
за самоличност

Критерий 1:
Придобита
професионална
квалификация
"лекар"

Специализант по

Критерий 2:
Договор за обучение на място, финансирано от друг източник
или на място срещу заплащане (договорът на място срещу
заплащане следва да е сключен преди 07.07.2012г. или да е на
място срещу заплащане, определено за 2012г.)

Наименование на
доставчика на
здравни услуги работодател

Отговаря ли на
критериите по проекта
(ако не, се посочват
причините)

НВЛБ 85/28.05.2014г.

Борислав Енчев
Желязков

пневмология и
фтизиятрия

да

да

място срещу заплащане

888/24.04.2013г МУ
Варна,МБАЛ Добрич АД

да

НВЛБ 87/29.05.2014г.

Надежда
Божидарова
Терзийска

образна
диагностика

да

да

място срещу заплащане

ДС-420/04.06.2013г.МУ
София,УМБАЛ
Александровска

да

НВЛБ88/29.05.2014г.

Йоана Сергеева
Генева

гастроентерология да

да

финансирано от друг
източник

сл.бел.2636.28.05.14г.М
У-София, МБАЛ Токуда

да

Забележка

Вх. №

Имена по документ
за самоличност

Критерий 1:
Придобита
професионална
квалификация
"лекар"

Специализант по

Критерий 2:
Договор за обучение на място, финансирано от друг източник
или на място срещу заплащане (договорът на място срещу
заплащане следва да е сключен преди 07.07.2012г. или да е на
място срещу заплащане, определено за 2012г.)

Наименование на
доставчика на
здравни услуги работодател

Отговаря ли на
критериите по проекта
(ако не, се посочват
причините)

НВЛБ 90/30.05.2014г.

Фатме Сйдали
Сейдали

кардиология

да

да

финансирано от друг
източник

3384/04.12.13г.МУПловдив,УМБАЛСв.Гео
ргиЕАД

да

НВЛБ91/30.05.2014г.

Таня Любомирова
Златанова

медицинска
онкология

да

да

място срещу заплащане

ДС-206/09.05.2014г. МУ
София, МБАЛ Токуда

да

НВЛБ92/30.05.2014г.

ендокринология и
Нина Станиславова
болести на
Недева
обмяната

да

да

финансирано от друг
източник

ДС 220/15.5.14г. МУ
София,УСБАЛС
Ак.Пенчев

да

Забележка

Вх. №

Имена по документ
за самоличност

Критерий 1:
Придобита
професионална
квалификация
"лекар"

Специализант по

НВЛБ-93/31.05.14г.

Йордан Младенов
Андреев

НВЛБ-94/31.05.14г.

Елена Любомирова
педиатрия
Драганова

НВЛБ-96/02.06.14г.

Марко Тодоров
Димитров

очни болести

кожни и
венерически
болести

Критерий 2:
Договор за обучение на място, финансирано от друг източник
или на място срещу заплащане (договорът на място срещу
заплащане следва да е сключен преди 07.07.2012г. или да е на
място срещу заплащане, определено за 2012г.)

Наименование на
доставчика на
здравни услуги работодател

Отговаря ли на
критериите по проекта
(ако не, се посочват
причините)

да

да

място срещу заплащане

553/13.06.2011г.МУВарна,СБОБАЛ-Варна

да

да

да

място срещу заплащане

ДС/496.30.07.13г. МУ
София,МБАЛ НКБСофия

да

да

да

място срещу заплащане

сл.бел.2634/28.05.14г.М
У-София, МБАЛ Токуда

да

Забележка

Вх. №

Имена по документ
за самоличност

Критерий 1:
Придобита
професионална
квалификация
"лекар"

Специализант по

Критерий 2:
Договор за обучение на място, финансирано от друг източник
или на място срещу заплащане (договорът на място срещу
заплащане следва да е сключен преди 07.07.2012г. или да е на
място срещу заплащане, определено за 2012г.)

Наименование на
доставчика на
здравни услуги работодател

Отговаря ли на
критериите по проекта
(ако не, се посочват
причините)

НВЛБ-97/02.06.14г.

Мира Емилова
Ванкова

ендокринология и
болести на
обмяната

да

да

място срещу заплащане
по чл.24,ал.5,т.3

161/21.05.12г. МУ
София, МБАЛ Токуда

да

НВЛБ-98/02.06.14г.

Галина Димитрова
Чакандракова

УНГ-болести

да

да

място срещу заплащане

1041/29.5.14. МУ
Пловдив,МБАЛ Пловдив

да

НВЛБ-99/02.06.14г.

Кристина
кардиология
Димитрова Динкова

да

да

финансирано от друг
източник

ДС/212/12.05.14г. МУСофия,УСБАЛССЗ
Св.Екатерина

да

Забележка

Вх. №

Имена по документ
за самоличност

Критерий 1:
Придобита
професионална
квалификация
"лекар"

Специализант по

Критерий 2:
Договор за обучение на място, финансирано от друг източник
или на място срещу заплащане (договорът на място срещу
заплащане следва да е сключен преди 07.07.2012г. или да е на
място срещу заплащане, определено за 2012г.)

Наименование на
доставчика на
здравни услуги работодател

Отговаря ли на
критериите по проекта
(ако не, се посочват
причините)

НВЛБ-100/02.06.14г.

Пламен Красимиров
кардиология
Кръстев

да

да

място срещу заплащане

362/12.06.12. МУ
София, УСБАЛССЗ
Св.Екатерина

да

НВЛБ-101/02.06.14г

Таня Михайлова
Христова

да

да

финансирано от друг
източник

ДС/211.12.05.14г. МУСофия,УСБАЛССЗ
Св.Екатерина

да

гастроентерология да

да

финансирано от друг
източник

ДС/270.28.05.14г.МУ
София,УМБАЛ
Ц.Йоанна

да

Климентина
НВЛБ-102/02.06.14г. Николаева
Герджикова

кардиология

Забележка

Вх. №

Имена по документ
за самоличност

Критерий 1:
Придобита
професионална
квалификация
"лекар"

Специализант по

Критерий 2:
Договор за обучение на място, финансирано от друг източник
или на място срещу заплащане (договорът на място срещу
заплащане следва да е сключен преди 07.07.2012г. или да е на
място срещу заплащане, определено за 2012г.)

Наименование на
доставчика на
здравни услуги работодател

Отговаря ли на
критериите по проекта
(ако не, се посочват
причините)

НВЛБ-103/3.6.14г.

Камелия Илчева
Джонова

анестезиология и
интензивно
лечение

да

да

място срещу заплащане

195./23.8.12г.СУ Кл.Оски,УБ Лозенец

да

НВЛБ-104/3.06.14г.

Владимир Ангелов
Георгиев

образна
диагностика

да

да

място срещу заплащане

2706/30.5.14. МУСофия,МБАЛ Токуда

да

НВЛБ-105/3.6.14г.

Светлана Томова
Толева-Георгиева

ендокринология и
болести на
обмяната

да

да

финансирано от друг
източник

2707/30.05.14г. МУСофия,УМБАЛ
Александровска

да

НВЛБ-106/03.06.14г.

Добрин Христов
Бояджиев

очни болести

да

да

място срещу заплащане

554.13.06.11г.МУВарна,СБОБАЛ- Варна

да

НВЛБ-108/03.06.14г

Ажда Хасанова
Ибрямова

кардиология

да

да

място срещу заплащане

663.1.5.14г. Тр.утет,МБАЛ Иван
Селимински

да

НВЛБ-109/3.06.14г.

Петя Цвяткова
Митов

акушерство и
гинекология

да

да

място срещу заплащане

643/1.1.14.Тр. У-т,МБАЛ
Сливен

да

НВЛБ110/05.06.2014 г.

Яна Григорова
Седянкова Карабаджакова

Нефрология

да

да

№ ДС-224/20.05.2014 г. с
МУ-СОфия и МБАЛ "Д-р
Н. Василев", гр.
Кюстендил

финансирано от друг
източник

НВЛБ111/05.06.2014 г.

Любомир Георгиев
Червенков

Образна
диагностика

да

да

№ 3430/01.06.2014 г. с МУПловдив и УМБАЛ "Св.
Геортие" ЕАД - Пловдив

срещу заплащане

МБАЛ "Д-р Н.
Василев", гр.
Кюстендил

УМБАЛ "Св.
Геортие" ЕАД Пловдив

Забележка

приложено е
допълнение към
НВЛБ ..........
Допълнението
представлява
договор за обучение
№ ДС420/04.06.2014 г.

да

да

Вх. №

Имена по документ
за самоличност

Специализант по

Критерий 1:
Придобита
професионална
квалификация
"лекар"

Критерий 2:
Договор за обучение на място, финансирано от друг източник
или на място срещу заплащане (договорът на място срещу
заплащане следва да е сключен преди 07.07.2012г. или да е на
място срещу заплащане, определено за 2012г.)

Наименование на
доставчика на
здравни услуги работодател

Отговаря ли на
критериите по проекта
(ако не, се посочват
причините)

НВЛБ112/05.06.2014 г.

Борислав Кирилов
Бабаджанков

Кардиохирургия

да

да

№499/26.09.2012 г. с МУСофия и УСБАЛССЗ "Св.
Екатерина" ЕАД

срещу заплащане

Н/П

да

НВЛБ116/05.06.2014 г.

Василка Тодорова
Дерменджиева

Очни болести

да

да

№ ДС-63/12.02.2014 г. с
МУ-София и I МБАЛ, гр.
София

финансирано от друг
източник

Н/П

да

НВЛБ120/05.06.2014 г.

Доротея Михайлова
Иванова

Лъчелечение

да

да

№ ДС-401/04.06.2014 г. с
МУ-София и МБАЛ
"Токуда болница София"
АД

финансирано от друг
източник

МБАЛ "Токуда
болница София" АД

да

НВЛБ121/05.06.2014 г.

Деница Евгениева
Авгеринова

Лъчелечение

да

да

№ДС-393/04.06.2014 г. с
МУ-София и МБАЛ
"Токуда болница София"
АД

срещу заплащане

Н/П

да

НВЛБ122/05.06.2014 г.

Мая Михайлова
Колева

Детска неврология

да

да

№ ДС-215/12.05.2014 г. с
МУ-София и МБАЛНП
"Св. Наум"

финансирано от друг
източник

Н/П

да

Забележка

Вх. №

Имена по документ
за самоличност

Специализант по

Критерий 1:
Придобита
професионална
квалификация
"лекар"

Критерий 2:
Договор за обучение на място, финансирано от друг източник
или на място срещу заплащане (договорът на място срещу
заплащане следва да е сключен преди 07.07.2012г. или да е на
място срещу заплащане, определено за 2012г.)

Наименование на
доставчика на
здравни услуги работодател

Отговаря ли на
критериите по проекта
(ако не, се посочват
причините)

Н/П

да ???

НВЛБ123/05.06.2014 г.

Николай Динев
Георгиев

Неврохирругия

да

служебна
бележка

НВЛБ125/05.06.2014 г.

Найден Емилов
Николов

Акушерство и
гинекология

да

да

№ ДС-25528.05.2014 г. с
МУ-София и II САГБАЛ срещу заплащане
"Шейново" ЕАД

Н/П

да

НВЛБ127/06.06.2014 г.

Василена Милкова
Топузанска

Акушерство и
гинекология

да

да

№ С 3243/12.03.2014 г. с
МУ-Плевен и УМБАЛ "Д-р
Георги Странски" ЕАД Плевен

Н/П

да

НВЛБ128/06.06.2014 г.

Камал Мохамед
Набих Абделбаки

Нервни болести

да

да

№ 1102/16.05.2014 г. с МУфинансирано от друг
Варна и МБАЛ "Св.
източник
Марина" ЕАД - Варна

АИППМП-Естир-Д-р
Н. Кънева ЕТ (GP
практика)

да

НВЛБ129/06.06.2014 г.

Севги Раимова
Муставова

Акушерство и
гинекология

да

да

служебна бележка

№ 591/01.04.2013 г. с
Тракийски университет Ст. Загора и МБАЛСливен

срещу заплащане

финансирано от друг
източник

срещу заплащане

ЦСМП-Хасково

да

Забележка

Вх. №

НВЛБ130/06.06.2014 г.

Имена по документ
за самоличност

Йордан Генов
Топкаров

Критерий 1:
Придобита
професионална
квалификация
"лекар"

Специализант по

Кардиология

да

Критерий 2:
Договор за обучение на място, финансирано от друг източник
или на място срещу заплащане (договорът на място срещу
заплащане следва да е сключен преди 07.07.2012г. или да е на
място срещу заплащане, определено за 2012г.)

да

№3066/01.06.2012 г. с МУПловдив и УМБАЛ "Св.
срещу заплащане
Георги" ЕАД - гр. Пловдив

Наименование на
доставчика на
здравни услуги работодател

УМБАЛ "Св. Георги"
ЕАД - гр. Пловдив

Отговаря ли на
критериите по проекта
(ако не, се посочват
причините)

да

Забележка

Вх. №

Имена по документ
за самоличност

Критерий 1:
Придобита
професионална
квалификация
"лекар"

Специализант по

Критерий 2:
Договор за обучение на място, финансирано от друг източник
или на място срещу заплащане (договорът на място срещу
заплащане следва да е сключен преди 07.07.2012г. или да е на
място срещу заплащане, определено за 2012г.)

Наименование на
доставчика на
здравни услуги работодател

Отговаря ли на
критериите по проекта
(ако не, се посочват
причините)

НВЛБ131/06.06.2014 г.

Галя Тодорова
Дойчинова

Кардиология

да

да

№ 3385/06.12.2013 г. с МУПловдив и УМБАЛ "Св.
чл. 24, ал. 3, т. 4
Георги" ЕАД - гр. Пловдив

НВЛБ-132/6.6.14г.

Димитър Нелков
Цачев

кардиология

да

да

място срещу заплащане

ДС-179.22.5.13Г.МУСофия,УМБАЛСМ
Пирогов

да

НВЛБ-133/6.6.14г.

Анна Костова
Костова

ендокринология и
болести на
обмяната

да

да

финансирано от друг
източник

ДС-218.23.05.13г.МУСофия,УСБАЛГ Ак.
Пенев

да

НВЛБ-134/6.6.14.

Александър
клинична
Йорданов Йорданов хематология

да

да

финансирано от друг
източник

ДС396/4.6.14. МУСофия,МБАЛ Токуда

да

НВЛБ-135/6.6.14г.

Габриела Юрийевна акушерство и
Панайотова
гинекология

да

да

място срещу заплащане

765/15.4.13г.МУВарна,МБАЛ Дева
Мария Бургас

да

УМБАЛ "Св. Георги"
ЕАД - гр. Пловдив

да

Забележка

Вх. №

Имена по документ
за самоличност

Критерий 1:
Придобита
професионална
квалификация
"лекар"

Специализант по

Критерий 2:
Договор за обучение на място, финансирано от друг източник
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причините)

НВЛБ-136/6.6.14г.

Йоана Владимирова
нервни болести
Митева

да

да

място срещу заплащане

ДС-250/27.05.13г. МУСофия, МБАЛ НКБ ЕАД

да

НВЛБ-137/6.6.14

Рубин Румянов
Стоянов

да

да

място срещу заплащане

ДС/417/4.6.14г.МУСофия, МБАЛ-НКБ

да

НВЛБ139/06.06.2014 г.

Емине Нежат Салим Кардиология

да

да

№ ДС-210/12.05.2014 г. с
МУ-София и СБАЛССЗ
"Св. Екатерина"

срещу заплащане

НВЛБ140/09.06.2014 г.

Соня Димитрова
Рачинска

Кардиология

да

да

№ ДС-182/22.05.2013 г. с
МУ-София и УМБАЛСМ
"Пирогов" - София

срещу заплащане

УМБАЛСМ "Пирогов"
- София

да

НВЛБ141/09.06.2014 г.

Милен Великов
Минчев

Нефрология

да

да

№ 978/03.12.2013 г. с МУВарна и МБАЛ "Силистра"
АД

финансирано от друг
източник

МБАЛ "Силистра" АД

да

нервни болести

Н/П

да

Забележка

Имена по документ
за самоличност

Специализант по

Критерий 1:
Придобита
професионална
квалификация
"лекар"

НВЛБ142/09.06.2014 г.

Тодор Минчев
Тодоров

Кардиология

да

да

№ 973/03.12.2013 г. с МУВарна и МБАЛ "Силистра"
АД

НВЛБ143/09.06.2014 г.

Пламена Милкова
Стефанова

Кардиология

да

да

НВЛБ144/09.06.2014 г.

Доротея
Костадинова
Тодориева

Клинична
хематология

да

НВЛБ145/09.06.2014 г.

Виолета Рилчева
Славчева

Ендокринология и
болести на
обмяната

НВЛБ146/09.06.2014 г.

Силвия Вескова
Нанева

Клинична
хематология

НВЛБ147/09.06.2014 г.

Денчо Красимиров
Кавалджиев

Вх. №

Ортопедия и
травматология

да

Критерий 2:
Договор за обучение на място, финансирано от друг източник
или на място срещу заплащане (договорът на място срещу
заплащане следва да е сключен преди 07.07.2012г. или да е на
място срещу заплащане, определено за 2012г.)

Наименование на
доставчика на
здравни услуги работодател

Отговаря ли на
критериите по проекта
(ако не, се посочват
причините)

финансирано от друг
източник

МУ-Варна

да

№ 690/01.05.2014 г. с
Тракийски университет Ст. Загора и МБАЛ
"Х.Димитър" - гр. Сливен

срещу заплащане

МБАЛ "Х.Димитър" гр. Сливен

да

да

№ С3190/20.05.2013 г. с
МУ-Плевен и УМБАЛ "Д-р
Георги Странски" ЕАД Плевен

срещу заплащане

УМБАЛ "Д-р Георги
Странски" ЕАД Плевен

да

да

да

Заповед №
1145/30.05.2014 г.МУПлевен и УМБАЛ Плевен

финансирано от друг
източник

МЦ "КИРМ" Плевен

да

да

да

№ С3256/15.05.2014 г. с
МУ-Плевен и УМБАЛ "Д-р
Георги Странски" ЕАД Плевен

срещу заплащане

УМБАЛ "Д-р Георги
Странски" ЕАД Плевен

да

МБАЛ "Бургас" АД

да

да

№ 870/24.04.2013 г. с МУВарна и МБАЛ "Бургас"
срещу заплащане
АД

Забележка

Вх. №
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(ако не, се посочват
причините)

Н/П

да

УМБАЛ "Света Анна"
АД - София

да

НВЛБ148/09.06.2014 г.

Миглена Иванова
Ночева

Ендокринология и
болести на
обмяната

да

да

№ 1066/13.05.2014 г. с МУ- финансирано от друг
Варна и МБАЛ-Русе АД
източник

НВЛБ149/09.06.2014 г.

Цветина Иванова
Велева

Педиатрия

да

да

№ ДС-329/03.06.2014 г. с
МУ-София и УМБАЛ
срещу заплащане
"Света Анна" АД - София

НВЛБ150/09.06.2014 г.

Стефка Христова
Александрова

Очни болести

да

да

№ ДС-392/04.06.2014 г. с
МУ-София и МБАЛ
Токуда

срещу заплащане

Н/П

да

НВЛБ151/09.06.2014 г.

Петко Иванов
Иванов

Очни болести

да

да

№ ДС-441/04.06.2014 г. с
МУ-София и УМБАЛ "Св.
Анна"

финансирано от друг
източник

Н/П

да

НВЛБ152/09.06.2014 г.

Иван Пламенов
Тишков

Гастроентерология да

да

№ ДС-398/04.06.2014 г. с
МУ-София и МБАЛ
"Токуда болница" ЕАД
София

финансирано от друг
източник

МБАЛ "Токуда
болница" ЕАД
София

да

НВЛБ153/09.06.2014 г.

Галя Георгиева
Кондева-Мънкова

Клинична
хематология

да

да

№ ДС-85/19.02.2014 г. с
МУ-София и МБАЛ
"Токуда болница" ЕАД
София

финансирано от друг
източник

УМБАЛСМ "Пирогов"
- София

да

НВЛБ154/09.06.2014 г.

Милена Илиева
Чуканова

Кардиология

да

да

№ 237/30.05.2012 г. с МУСофия и УМБАЛСМ
срещу заплащане
"Пирогов" - София

МУ-София

да

НВЛБ155/09.06.2014 г.

Николета Иванова
Кондева

Нефрология

да

да

№ 1109/14.05.2014 г. с МУсрещу заплащане
Варна и МБАЛ-АД Бургас

МБАЛ-АД Бургас

да

Забележка
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УМБАЛ "Св. Анна"София

да

НВЛБ160/09.06.2014 г.

Десислава
Методиева
Стойкова

Анестезиология и
интензивно
лечение

да

да

№ДС-332/03.06.2014 г. с
МУ-София и УМБАЛ "Св.
Анна"-София

НВЛБ161/09.06.2014 г.

Яна Петрова
Петрова

Неврохирургия

да

да

служебна бележка от МУфинансирано от друг
София и МБАЛ
източник
"Софиямед" ООД

МБАЛ "Софиямед"
ООД

да ???

НВЛБ162/09.06.2014 г.

Кристина Сашева
Кастрева

Нервни болести

да

да

№ ДС-371/03.06.2014 г. с
МУ-София и УМБАЛ
"Александровска"

Н/П

да

НВЛБ163/09.06.2014 г.

Стефан Христов
Траянчев

Кардиология

да

да

№ 3283/01.06.2013 г. с МУПловдив и УМБАЛ "Св.
финансирано от друг
Георги Странски" ЕАД,
източник
Пловдив

МБАЛ-МК "Св. Иван
Рилски" ЕООД

да

НВЛБ164/09.06.2014 г.

Нина Калинова
Колева

Анестезиология и
интензивно
лечение

да

да

№ ДС-290/28.05.2013 г. с
МУ-София и УМБАЛ
"Цариза Йоанна-ИСУЛ"
София

срещу заплащане

УМБАЛ "Цариза
Йоанна-ИСУЛ"
София

да

НВЛБ165/09.06.2014 г.

Анестезиология и
Юзай Гюрсел Незир интензивно
лечение

да

да

№ ДС-30/22.01.2014 г. с
МУ-София и МБАЛ
"Токуда Болница София"
ЕАД

финансирано от друг
източник

МБАЛ "Токуда
Болница София"
ЕАД

да

НВЛБ166/09.06.2014 г.

Анестезиология и
Благовест
интензивно
Веселинов Петелов
лечение

да

да

№ ДС-88/19.02.2014 г. с
МУ-София и МБАЛ
"Токуда Болница София"
ЕАД

финансирано от друг
източник

Н/П

да

срещу заплащане

финансирано от друг
източник

Радина
НВЛБ-167/09.06.14г. Александрова
Цекова

лицево-челюстна
хирургия

да

да

финансирано от друг
източник

ДС -3804.06.14г. МУСофия, Ф-т по
дент.медицина

883400246

да

НВЛБ304/09.06.2014 г.

Анестезиология и
интензивно
лечение

да

да

№ ДС-113/26.02.2014 г. с
МУ-София и СБАЛССЗ
"Св. Екатерина"

срещу заплащане

СБАЛССЗ "Св.
Екатерина"

да

Соня Красимирова
Пейчева

Забележка

Вх. №
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НВЛБ718/09.06.2014 г.

Румяна Атанасова
Парапунова

Кардиология

да

да

№ ДС-136/18.05.2013 г. с
МУ-Дофия и МБАЛ
"Токуда болница София"
ЕАД

НВЛБ168/10.06.2014 г.

Павлин Любенов
Маноилов

Кардиохирургия

да

да

№ 685/20.07.2012 г. с МУВарна и УМБАЛ
срещу заплащане
"Св.Марина"-Варна

УМБАЛ "Св.Марина"да
Варна

НВЛБ169/10.06.2014 г.

Димитър Юлиянов
Казаков

Акушерство и
гинекология

да

да

№ 956/03.12.2013 г. с МУ- финансирано от друг
Варна и МБАЛ Шумен АД източник

МБАЛ Шумен АД

НВЛБ170/10.06.2014 г.

Светла Жекова
Чиликова

Кардиохирургия

да

да

№ 1089/15.05.2014 г. с МУфинансирано от друг
Варна и УМБАЛ
източник
"Св.Марина", гр. Варна

УМБАЛ "Св.Марина",
да
гр. Варна

НВЛБ171/10.06.2014 г.

Динко Здравков
Динев

Гастроентерология да

да

№ 1045/13.05.2014 г. с МУфинансирано от друг
Варна и МБАЛ "Св.
източник
Марина" ЕАД - Варна

Н/П

да

НВЛБ172/10.06.2014 г.

Цветелина
Александрова
Пашова

Ендокринология и
болести на
обмяната

да

да

№ 3186/20.05.2013 г. с МУПлевен и МБАЛ "Проф. П. срещу заплащане
Стоянов" Ловеч

МБАЛ "Проф. П.
Стоянов" Ловеч

да

НВЛБ173/10.06.2014 г.

Милена Викторова
Мавродиева

Гастроентерология да

да

№ 3447/01.06.2014 г. с МУфинансирано от друг
Пловдив и УМБАЛ "Св.
източник
Георги"-Пловдив

Н/П

да

НВЛБ174/10.06.2014 г.

Станислав Христов
Кардиохирургия
Георгиев

да

да

№ ДС-114/26.02.2014 г. с
МУ-София и УСБАЛССЗ
"Св. Екатерина" София

финансирано от друг
източник

УСБАЛССЗ "Св.
Екатерина" София

да

НВЛБ175/10.06.2014 г.

Наталия
Владимирова
Христова

Клинична
раборатория

да

да

№ ДС-237/23.05.2014 г. с
МУ-София и УСБАЛССЗ
"Св. Екатерина" София

финансирано от друг
източник

УСБАЛССЗ "Св.
Екатерина" София

да

НВЛБ176/10.06.2014 г.

Цветослав Милчев
Петров

Ендокринология и
болести на
обмяната

да

да

№ С 3266/15.05.2014 г. с
МУ-Плевен и УМБАЛ "Д-р финансирано от друг
Георги Старнски" ЕАД източник
Плевен

"Ново Нордиск
Фарма" ЕАД

да

срещу заплащане

МБАЛ "Токуда
болница София"
ЕАД

да

да
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(ако не, се посочват
причините)

НВЛБ177/10.06.2014 г.

Величка
Пламенова
Симеонова

Гастроентерология да

да

№ С 3261/15.05.2014 г.
финансирано от друг
МУ-Плевен и УМБАЛ "Д-р
източник
Георги Старнски" ЕАД

Фармалог ЕООД

да

НВЛБ178/10.06.2014 г.

Андрей
Александров
Андреев

Кардиология

да

да

№ ДС-337/03.06.2014 г. с
МУ-София и МБАЛ НКБ

финансирано от друг
източник

МБАЛ НКБ

да

НВЛБ182/10.06.2014 г.

Даниела Георгиева
Кардиология
Василева

да

да

№ ДС-352/03.06.2014 г. с
МУ-София и УМБАЛ
"Александровска" ЕАД

финансирано от друг
източник

УМБАЛ
"Александровска"
ЕАД

да

НВЛБ183/10.06.2014 г.

Венцислав
Хирургия
Здравков Крушарски

да

да

служебна бележка от МУсрещу заплащане
София

МУ-София

да

НВЛБ184/10.06.2014 г.

Гюнер Гюнерев
Хаджиев

да

да

Служебна бележка от МУсрещу заплащане
София

МБАЛ "Софиямед"
ООД

да

НВЛБ185/10.06.2014 г.

Христо Владимиров Медицинска
Спасов
онкология

да

да

Удостоверение от МУПлевен и УМБАЛ "Д-р Г.
Странски"- гр. Плевен

МБАЛ "Сердика"
ЕООД

да

НВЛБ186/10.06.2014 г.

Красина Пеева
Вълчева

Очни болести

да

да

№ С 3216/20.05.2013 г. с
финансирано от друг
МУ-Плевен и УМБАЛ "Д-р
източник
Г. Странски"- гр. Плевен

Н/П

да

НВЛБ187/10.06.2014 г.

Стребра ГоргевскаОчни болести
Иванова

да

да

№ С 3073/02.10.2009 г. с
МУ-Плевен и УМБАЛ "Д-р срещу заплащане
Г. Странски"- гр. Плевен

Н/П

да ???

НВЛБ188/10.06.2014 г.

Росица Стоянова
Димитрова

да

да

№ 3201/20.05.2013 г. с МУфинансирано от друг
Плевен и МБАЛ "Проф. П.
източник
Стоянов" АД, Ловеч

Н/П

да

Хирургия

Ендокринология и
болести на
обмяната

срещу заплащане

Забележка

Вх. №

НВЛБ190/10.06.2014 г.

Имена по документ
за самоличност

Критерий 1:
Придобита
професионална
квалификация
"лекар"

Специализант по

Анестезиология и
Татяна Миладинова интензивно
Ацова
лечение

да

Критерий 2:
Договор за обучение на място, финансирано от друг източник
или на място срещу заплащане (договорът на място срещу
заплащане следва да е сключен преди 07.07.2012г. или да е на
място срещу заплащане, определено за 2012г.)

да

№ ДС-4781/15.07.2013 г. с
МУ-София и I МБАЛ срещу заплащане
София

Наименование на
доставчика на
здравни услуги работодател

I МБАЛ - София

Отговаря ли на
критериите по проекта
(ако не, се посочват
причините)

да

Забележка

